
Alle ouders informeren wij bij de rondleiding over onze visie van waaruit wij werken in De Molen - Ons Kindercentrum. Wij maken bekend dat wij de kinderen leren omgaan met oa. vuur, werken met zwitserse zakmessenen het natuurlijk buiten spelen 

We vertellen over het weer en de aangepaste kleding welke wij binnen De Molen - Ons Kindercentrum aanschaffen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om eigen meegebrachte reservekleding achter te laten.   

Elke ouder wordt geacht een paar rubberlaazsen mee te nemen.        

Voor alle regels/protocollen omtrent hygiene en veiligheid zie onze website.       

         

         

         

 Vraag maatregel regels wanneer actie Paraaf   

         

         

 Kind komt in contact met pus wassen met zeep en drogen met wegwerpdoekjes x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 en vocht van ander kind pus/vocht regelmatig met bijvoorbeeld een wattenstaafje afdeppen wond af dekken       

  materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of vocht goed schoon maken        

  handen wassen na aanraking met pus of vocht        

         

 Kind komt in contact met ziekte- Vuile zakdoekjes worden direct opgeruimd. Kind regelmatig neus laten snuiten. x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 kiemen via niezen, snot, handen Er zijn voldoende tissues binnen handbereik        

  wassen met zeep en drogen met wegwerpdoekjes       

  voorkom aanhoesten, hoest of nies niet in de richting van een ander, houd tijdens het        

  hoesten of niezen de hand voor de mond, was na hoesten, niezen of neus snuiten de handen      

         

 Kind komt in contact met  x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 ontlasting we leren de kinderen goed hoe handen te wassen na toiletbezoek       

  op elk toilet is wastafel en zeep op kindhoogte       

         

 Kind komt in contact met  we gebruiken wegwerphanddoeken/kleur handdoeken per dag x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 vuile handdoek/vaatdoek we wassen op 60 graden, elke middag gebruiken we schone doeken       

         

 Kind komt in contact met vuil  speelgoed wordt volgens rooster schoongemaakt. x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 speelgoed Speelgoed dat zichtbaar vies is direct schoonmaken.       

         

 Kind komt in contact met voedsel van de grond wordt niet gegeten, in de zandbak niet eten. Uitwerpselen met ruim x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 uitwerpselen ongedierte (via zandbak) zand wegscheppen       

         

 Kind wordt blootgesteld aan rook als er buiten vuur gestookt wordt in de korf, staat deze korf vijf meter van de toegang af. x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

  Ramen zijn open indien er rook in het gebouw hangt.       

         

 Kind komt in contact met  wordt dagelijks gecontroleerd voordat we spelen, niet eten in de zandbak, na het spelen in de zandbak handen wassen x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 Kind komt in contact met  Jaarlijks wordt zandbak zand verschoond  2 Juni 2018 beheerder    

 

ziektekiemen via zandbak 
 
 
 

 
 
 
we informeren ouders over het spelen in de natuur x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

 stuifmeel        

         

 Kind wordt gebeten door teek Kinderen op teken en tekenbeten controleren x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

  Teek wordt vakkundig verwijderd, ouders attent maken dat zij kinderen thuis controleren      

 Kind wordt gestoken door wesp gebruik de insectenpen en koelen alle medewerkers hebben een ehbo x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

  diploma en weten hoe te handelen       

  in zomermaanden verminderen we zoetconsumtie buiten (geen honing, diksap ed)       

         



         

 Kind krijgt zonnesteek Tijdens hete dagen zorgen wij voor voldoende schaduw x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

  Kinderen spelen niet te lang in de volle zon, dragen petjes.       

 Kind droogt uit Tijdens hete dagen krijgen kinderen voldoende (extra) vocht  elke dag toepassen alle  groepsleiding     

   x      

 Kind verbrand in de zon We smeren de kinderen meerdere keren per dag in, voldoende schaduw, petjes dragen  elke dag toepassen alle  groepsleiding    

         

 Kind raakt onderkoeld Wij hebben voldoende warme en reservekleding, tevens worden ouders  x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

  geïnformeerd over de juiste kleding i.v.m buiten spelen.       

  Bij extreme kou binnen spelen       

         

 Kind wordt blootgesteld aan chemisch bij aanwijzingen voor bodemverontreiniging deskundige inschakelen x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 vervuilde grond        

         

 Kind wordt blootgesteld aan veront- bij aanwijzingen luchtverontreiniging deskundige inschakelen x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 reinigde buitenlucht        

         

 Kind krijgt paracetamol zonder Ouders ondertekenen formulier medicijnverstrekking alleen dan paracetamol toedienen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding     

 diagnose        

         

 Eten uit eigen moestuin Alle voedsel wordt voor consumtie en/of bereiding gewassen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

         

 Kind komt in contact met  wij zwemmen alleen in door de gemeente goed gekeurd water x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

 vervuild zwemwater        

         

 Kind verblijft in ruimte tijdens  We maken schoon met biologische niet giftige middelen. x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

 schoonmaak We leren de kinderen samen zorg te dragen voor de ruimte en speelgoed.       

         

         

 Kind verblijft in vervuilde ruimte consequente schoonmaak waarborgen door hanteren van schoonmaakschema's (afvinklijsten) x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

 Kind verblijft in te warme ruimte Elke dag ruimte ventileren x elke dag toepassen alle  groepsleiding    

         

 Gevaar Qkoorts via direct contact dieren Alle dieren worden ingeënt door dierenarts x beheerder dierenarts    

         

 Zieke dieren Zieke dieren worden door beheerder weggehaald x beheerder beheerder    

         

 Vuile overalls overalls worden op 60 graden gewassen x elke dag toepassen groepsleiding    

         

 Met laarzen tussen dieren lopen Na verzorging dieren de laarsen spoelen bij spoelplek x elke dag toepassen groepsleiding    

         

 


